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Dlaczego ta zmiana? Dlaczego ZSK?

Człowiek

Rynek Pracy

Świat
Rewolucja przemysłowa i gospodarcza

Zmieniające się otoczenie, zawody

Zmieniające się kompetencje i wymagania

Uczenie się Przez Całe Życie



3 rewolucja przemysłowa i gospodarka 4.0

Źródło - https://en.wikipedia.org/wiki/Industry_4.0

Koniec XVIII w. Przełom XIX/XX w. Lata 60-te XX w. Obecnie



Tak ewaluowało otoczenie człowieka

W ciągu jednego życia ludzkiego
wielkie przeobrażenie cywilizacyjne.
Np. od zwykłego telefonu, który
miał funkcję tylko do rozmowy
do urządzeń, które pełnią jednocześnie 
wiele innych funkcji.



Uczenie się dawniej i dziś

BYŁO TAK

JEST TAK

EDUKACJA FORMALNA

Edukacja
pozaformalna

Doświadczenie 
zawodowe
(uczenie się 

nieformalne)

EDUKACJA 
FORMALNA

EDUKACJA POZAFORMALNA

UCZNIE SIĘ NIEFORMALNE
(potwierdzanie efektów uczenia się uzyskanych w 

wyniku „doświadczenia zawodowego)



Kontekst polskiego rynku pracy

Źródło: Badanie ZZL (IBE)

Kompetencje pracowników najważniejszym elementem kapitału ludzkiego 
w perspektywie dużych i średnich pracodawców



Jak sprostać tym wyzwaniom?

Budowa „środowiska” przyjaznego

„uczeniu się przez całe życie”



Uczenie się przez całe życie to:

uczenie się w 
różnych formach

i miejscach –
również poprzez 

wykonywanie pracy

uczenie się
na każdym etapie życia

wspomaganie, 
inwestowanie                            

w rozwój człowieka

potwierdzanie 
efektów uczenia się

rozwijanie 
partnerstwa na rzecz 
uczenia się przez całe 

życie

efektywne inwestowanie 
w uczenie się



„środowisko” przyjazne

„uczeniu się przez całe życie”



Co to jest „Zintegrowany System Kwalifikacji”?

• „System kwalifikacji” a „nie system edukacji”

• Jest to „system”

• System – obiekt fizyczny lub abstrakcyjny, w którym można  

wyodrębnić zespół lub zespoły elementów wzajemnie  

powiązanych w układy, realizujących jako całość funkcję  

nadrzędną lub zbiór takich funkcji. – (wikipedia)

• Kwalifikacja – Określony zestaw efektów uczenia się – zgodnych z  

ustalonymi standardami – których osiągnięcie zostało formalnie  

potwierdzone przez upoważnioną instytucję. (potocznie: dokument  

poświadczający zdanie egzaminu)



walidacja

Kwalifikacja = potwierdzone efekty uczenia się

efekty uczenia się kwalifikacja



Zintegrowany System Kwalifikacji





ERK jako rama odniesienia dla ram krajowych

(narzędzie porównywania kwalifikacji nadawanych w różnych krajach)



PRK jako regał, na którego półkach umieszczamy kwalifikacje

 Ośmiopoziomowa struktura

 Uporządkowane opisy  wymagań 

dotyczące  wiedzy, umiejętności 

oraz  kompetencji społecznych

dla każdego z poziomów

 Każdy z poziomów  odniesiony 

jest do  odpowiedniego poziomu

w  Europejskiej Ramie  

Kwalifikacji

 Poziom PRK dla  kwalifikacji jest 

określony  na podstawie oceny  

dopasowania efektów  uczenia 

się do  charakterystyk poziomów

 Egzamin (lub inna forma  

weryfikacji) potwierdza, że  

osiągnięte zostały efekty  uczenia

się.



Jaki jest najważniejszy warunek
sprawnego funkcjonowania ZSK
i uczenia się przez całe życie?

Umiejętność, mniej lub bardziej

samodzielnego, uczenia się



Najważniejszy efekt uczenia się

POZIOM PRK 1:
uczyć się pod bezpośrednim kierunkiem w zorganizowanej formie

POZIOM PRK 2:
uczyć się pod kierunkiem w zorganizowanej formie

POZIOM PRK 3:
uczyć się w części samodzielnie pod kierunkiem w zorganizowanej formie

POZIOM PRK 4:
uczyć się samodzielnie w zorganizowanej formie

POZIOM PRK 5:
uczyć się samodzielnie

POZIOM PRK 6:
samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie

POZIOM PRK 7:
samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie
i ukierunkowywać innych w tym zakresie

POZIOM PRK 8:
samodzielnie planować własny rozwój oraz inspirować rozwój innych osób



Czy wiemy jak 3 rewolucja i gospodarka 4.0 

zmienią rynek pracy?

• zwiększonego zapotrzebowania na 

kompetencje potrzebne do  budowy i 

funkcjonowania przemysłu 4.0 oraz 

automatyzacji i  robotyzacji

• przemiany gospodarcze spowodują zmiany 

społeczne, a za tym  rozwój wielu dziedzin 

życia i pracy nie związanych bezpośrednio

z  gospodarką 4.0

• np. związane z zagospodarowaniem 

czasu wolnego

• np. podnoszących komfort życia
Kompetencje „komputerowe, 

informatyczne” potrzebne będą  

wszędzie

Możemy spodziewać się:

Co wiemy na pewno?



Zawody przyszłości,

nowo powstające zawody



Źródło: Googl grafhics

Zmieniające się zawody



Dla kogo w przyszłości zabraknie pracy?

Na podstawie analizy przeprowadzonej przez Uniwersytet Łódzki i Instytut Pracy i Spraw 
Socjalnych w poniższych  branżach najwięcej osób straci pracę w 2020 roku :

Źródło: „Prognozowanie zatrudnienia w Polsce wg grup zawodów do 2020”
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Robotnicy obróbki drewna, stolarze meblowi i pokrewni

Rybacy

Mechanicy maszyn i urządzeń

Robotnicy w przetwórstwie spożywczym i pokrewni (cukierników, piekarzy,
garmażerów, młynarzy, robotników przetwórstwa surowców roślinnych…

Malarze, tapeciarze, lakiernicy, piaskarze, czyściciele, kominiarze

Pracownicy przy pracach prostych (dźwigowy, bagażowy, kolporter, kurier,
statysta, bileter, dozorca, parkingowy czy szatniarz)

Rzemieślnicy (grawer, optyk, zegarmistrz, monter, jubiler, ceramik, hutnik,
zdobnik)

Robotnicy poligraficzni



Stoimy przed ogromnym wyzwaniem….

Musimy ułatwić wszystkim, nie tylko pracującym, ciągłe zdobywanie 

nowych kompetencji i ich potwierdzanie

• Pracującym, aby mogli się utrzymać w uprawianym zawodzie 
lub przekwalifikować

• Wszystkim, aby umożliwić odpowiedni komfort życia                                        
w bardzo zmieniającym się społeczeństwie

Aby to osiągnąć musimy:

• Przygotować młodego człowieka do uczenia się przez całe 
życie – musi umieć się uczyć

• Wdrożyć Zintegrowany System Kwalifikacji, który stwarza 
dobre warunki dla uczenia się przez całe  życie



Rozwój Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Ustawa o ZSK
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Kwalifikacji
W ZRK jest już spis
Kwalifikacji pełnych

100 opisów kwalifikacji 
rynkowych 
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5 sektorowych ram 
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„Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji  

na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje

i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu  

Społecznego

Instytut Badań Edukacyjnych

Biuro Projektu ZSK

ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa

tel.: (22) 241 71 70, e-mail: krkbiuro@ibe.edu.pl
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